
Preguem amb l’evangeli  
 
Déu i Pare nostre, fes-nos 
sentir en el cor el crit que el 
profeta ens adreça quan 
vivim tranquils i insensibles 
al sofriment dels desfavorits 
de la vida. 
 
Que no tinguem com a mo-
dels els qui viuen còmoda-
ment en l’egoisme oblidant 
els pobres i els qui tenen 
menys. 
 
Fes que siguem ben consci-
ents, Pare, que som respon-
sables del bé que deixem de 
fer quan podríem fer-lo. 
 
Que amb senzillesa i cons-
tància mostrem l’alegria de 
servir, la felicitat de compar-
tir, la plenitud humana de la 
vida fraterna i d’acceptar-te 
a tu com a Pare. 
 
Fes-nos testimonis d’aquella 
humanitat que va viure el 
teu Fill Jesús quan va passar 
entre nosaltres fent el bé. 
Així tu regnaràs en nosal-
tres, i nosaltres aprendrem 
a viure com a fills teus. 
 

“La Missa de cada dia” 

 
                                                      

 

 
 TÉMPORES  

         29 de setembre de 2019 

El proper dissabte la litúrgia estableix la celebració de les 
Témpores. Les Témpores són una celebració penitencial i 
d’acció de gràcies que s’instituí en el segle III. Des del 
seu origen es celebraven en començar cadascuna de les 
quatres estacions de l’any, amb dejunis i pregàries espe-
cials tres dies de la setmana. Actualment han quedat 
reduïdes a un dia de la setmana, en els inicis de la tar-
dor. Es tracta de donar gràcies per les collites i també 
per les vacances de les que hem pogut gaudir, no tots, 
però si els més afortunats. És el reconeixement de l’ajut 
que hem rebut del Senyor. L’agraïment pels fruits de la 
terra.  
Els camps i les vinyes han donat el seu fruit: els produc-
tes que forniran les botigues de queviures i els mercats 
d’abastaments. I els que tenim possibilitats econòmiques 
trobarem el necessari per omplir el rebost i cada hora 
d’àpat posar el pa i uns plats a taula.  
Els que hem pogut gaudir d’unes més o menys llargues 
vacances haurem recuperat forces per poder reprendre 
el treball amb més ànims. I amb millors disposicions per 
afrontar les inclemències hivernals.  
Reconeixerem que aquets fruits de la natura i les possibi-
litats de gaudir d’unes vacances no és un mèrit nostre, 
sinó un regal que ens fa la Providència Divina? No ens 
hauríem de sentir obligats a donar-ne gràcies a Déu i a 
atendre les carències d’aquells que necessiten el nostre 
ajut? 

Enric Mirambell FU
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Carantoines 
Acariciar. De vegades es tracta 
d’això. En el nostre món, en la 
nostra vida, en el nostre dia a dia. 
Una cosa tan senzilla com això. 
Somriure a qui està trist (però no 
somriures fàcils o per quedar bé, 
sinó que estableixin un vincle). 
Estrènyer una mà (i amb això 
transmetre un món). Acariciar un 
rostre, prometent ser-hi. Veure, i 
encara més, mirar l’altre... sentir, i 
llavors escoltar-lo. Abraçar a qui 
se sent tan abandonat, tan aba-
tut... Ser-hi per als altres, i fer-ho 
saber. M’agrada pensar amb Jesús 
com un home que també parlava 
amb els seus gestos. 

 
Despatx parroquial 

Dimecres, de les 12 a les 13 hores, a 
l’església del Mercadal. A totes hores 
segons possibilitats. Tels.: 972 20 25 
45;  972 22 32 86; 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483. 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com 

Despatx-arxiu interparroquial 
Girona 

A les dependències del Casal Bisbe   
Cartañà, c/Antic Roca, 38. 17003 - 
Girona  
Tel. 972 48 35 33. 
Dimarts i dijous: de les 6 de la tarda 
a les 8 del vespre. Dimecres de 5 a 7 
de la tarda.  
e-mail:                                           
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

Mare de Déu del CARME  
Santa Susanna del MERCADAL 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

La Ciutat del Desig 
A la Ciutat del Desig tothom adorava falsos déus. N’hi havia que tenien 
rodes i d’altres cabien a dins de l’armari, però en cada casa hi havia penjat 
a la paret un mapa del món farcit de xinxetes que apuntaven cap a l’exili 
de l’ànima. En el fons, aquelles estaques només eren números que els 
soldats dels desitjos col·leccionaven sense esma com si fossin cromos o 
papallones exòtiques. 
L’home més vell de tots es deia Desideri. No tenia res i, malgrat tot, no 
era pobre. Casa seva queia a trossos, però ell estava a recer perquè la 
molsa va decidir abraçar aquell edifici com si fos un pessebre vivent. I així 
en Desideri vivia, aixoplugat per la mare natura. Ell abans també havia 
clavat totes les xinxetes al mapa fins que es va quedar sense països per 
foradar i, en aquell precís moment, el món li va caure als peus. Se li va 
desplomar a sobre, de cop, i va ser llavors quan casa seva es va començar 
a esquerdar i les parets es van esclovellar com si fossin de sorra, amb la 
fúria de la caspa del temps.  
Un dia, quan va veure que el sostre estava a punt de cedir, va fer les 
maletes. Tenia por de convertir-se en la fusta inútil de les seves bigues 
podrides i corcades per culpa de la gana i la set dels desitjos, i per això 
fugia cap al Far de l’Esperança per viure amb la pau del silenci que feia 
llum als nàufrags de cor, com ell. Per en Desideri, marxar era no mirar 
enrere i dir adéu al seu passat tan ple dels verbs voler i tenir, però sabia 
que allà on anava seria feliç, per fi, perquè les onades no tenen desitjos i 
l’esperança és un full en blanc que es pinta de tots els colors. 

Marta Finazzi 
 

Fets i Notícies 
Han rebut el Sagrament del Baptisme: Bianca Bertuccelli Bravo 
                                                              Àlex Juando Vilar 
Capella de Torre Gironella: 
Dissabte, dia 5 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc la cele-
bració de la Missa a la capella de Maria Auxiliadora. 
Jornada de Cant Gregorià 
Església parroquial de la Mare de Déu del Carme.  
Dissabte, dia 5 d’octubre, de 2/4 de 10 a la 1 del matí. 
Entrada oberta a tothom.  
Professor: Ramon vilar, director de la “Schola Gregoriana de Catalunya” 
Inscripcions: antoniamoros@agricoles.org  
 

HORARI  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES  MISSES 
Parròquies EL CARME MERCADAL 

De dilluns a dissabte         19     9       13 
Dissabtes i vigílies de festa         19     9       13       20 
Diumenges i dies de festa 2/4 d’11   (10’30)     9     12         20 

Horari d’obertura de les esglésies 
Església del Carme:  de dilluns a dissabte,  de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 
                              diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a 11 del matí. 

 Església del Mercadal: tots els dies, de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 del matí. 
                                 A les tardes segons l’horari de les activitats. 
 

A  LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
 El Carme El Mercadal 
Diumenge, 29 
26 de durant l’any 
 

 10,30: Per la pau   9:  Família Vila Puigdevall 
12:  Família Pérez Pagés 
20:  Jordi Vilamitjana Franch  

Dilluns, 30 
 

 19: Intenció particular   9:  Família Sagrera     
13:  Intenció particular  

Dimarts, 1 
 

 19: Pels difunts   9:  Narcís 
13:  Intenció particular  

Dimecres, 2 
 

 19: Rossend Bualous   9:  Família Batallé Puigbert 
13:  Pepita i Joaquim 

Dijous, 3  19: Mercedes Monge    
       Rodrigálvarez  

  9:  Per la pau 
13:  Difunts de la parròquia 

Divendres, 4 
 

  19: Isidre Moreras     9:  Fam. Bonmatí Vilallonga 
13:  Intenció particular      

Dissabte, 5 
 

  19: Narcís Ferrer   9:  Pel poble 
13: Companyes i familiars    
      promoció 1962. 
20:  Assumpció Nicolatzzi 
 

Recordem:  
Celebració del sagrament del Perdó. Confessions:  

Un quart abans de cada Missa, i sempre que es demani. 
Res del Rosari: A l’església del Mercadal, dissabtes, diumenges, 
vigílies i dies de festa, a 2/4 de 8 del vespre. 
 

 


